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  نقش کار در رابطه با شعور -1
 نقش زمان در رابطه با شعور -2
 سه نکته ديگر درباره شعور -3
  

در اين درس با نقش کار در رابطه با شعور همچنين نقش زبان در اين رابطه آشنا      
به ويژه مسئله رابطه شعور و ( حات ديگری پيرامون مقوله شعور می شويم و با ذکر توضي

به فصل مربوط به ) غريزه فلسفه متکی بر روانکاوی و رابطه شعور و ماشين های انديشمند 
  .ايان می دهيمماترياليسم پ

)1(  
فرق اساسی بين احساس حيوانات و تفکر انسانی آن است که اولی تنها محصول تکامل 

انسان يک موجود اجتماعی است و . تيجه تکامل تاريخی و اجتماعی استمی ندو بيولوژيک و
حتی حواس .  درک سير تکامل اجتماع ميسر نيستلذا درک ماهيت شعور انسانی بدون

انسانی نيز از اين نظر با حواس حيوانات فرق دارد و می توان گفت که نور عقل بشری 
  . روشن می کند)  ها را دارا هستند ير آنکه حيوانات هم نظ(  حواس پنجگانه انسان را 

. وی کار و فعاليت مادی توليدی استعامل اصلی و قطعی در پيدايش انسان و تکامل شناخت 
نه تنها . ی بدر آورد و سيرتی انسانی بخشيدکار نياکان وحشی انسان را از صورت حيوان
 طبيعت  قوانينبشر بر ،کار بلکه به کمک ،دفاع در مقابل طبيعت را بشر مديون کار است

امکان کار به انسان غذا و لباس و مسکن و .  آن ها را به نفع خود به کار بستچيره شد و
بی شک در آينده ساير  کار است که نه فقط خود انسان بلکه کره زمين و. ادامه زندگی  داد

ز بکار ا. سيارات را نيز آنچنان تغيير داده و خواهد داد که به آسانی بازش نتوان شناخت
، از ای الکترونيک و کارخانه برق اتمیدست و صيقل سنگ گرفته تا شمارگرهبردن چوب

رواز حماسه آسای ناويزهای جهش نخستين تيرهای چوبين از کمان بشر اوليه گرفته تا پ
، از ضربه نخستين زوبين ها گرفته تا نيروی اشعه الزر، ما شاهد راهی بس طوالنی کيهانی

ضمن کار است .  هستيم که بشر تنها به کمک کار خود آن را در نور ديده استو افتخار آميز
  .که انسان طبيعت را و خودش را و نيازهای نوع خودش را تغيير می دهد

 ... است کار شرط اساسی و اوليه زندگی بشری«: بيهوده نيست که انگلس می گويد  
  .»کار انسان را آفريده است

ه با ديگر حيوانات آن است که خود قادر است وسائل و تفاوت انسان در اين زمين  
همان طور که . ابزار توليد بسازد و با کمک اين وسائل به کار مولد و تغيير طبيعت بپردازد

آموختن طرز ساختن و کامل کردن اين ابزار ابتدايی صدها هزار سال طول کشيد به همان 
کار در آغاز . س طوالنی و پيچيدهترتيب هم پيدايش و تکامل شعور بشری روندی بود ب

خصلت غريزی داشت و به شکل جنينی از مرحله استفاده از اشياء حاضر و آماده طبيعی 
توسط برخی از ميمون هايی که داشتند راست قامت می شدند و از درخت به روی زمين 

و غير نطفه کار در آغاز وابسته بود به تشکيل بازتاب های مشروط . فرود آمدند شروع شد 
نقطه شروع واقعی کار توليد ابزار . مشروط ويژه حيوانات و هنوز نمی شد آن را کار ناميد 



 

از اين هنگام است که جوانه های . است نه استفاده از اشياء موجود برای رفع نيازهای فوری
. همان نسبت خود ابزار ابتدايی کار، ابتدايی و ناچيز استشعور پيدا می شود که البته به 

خاطر ناخت بشر گام به گام در جريان تکامل تدريجی آالت کار و تماس مداوم با طبيعت به ش
انسان فقط به ساختن ابزارهايی که احتياجات فوری و . کسب وسائل زندگی پيشرفت کرد

، با کمک ابزارهای خود که کاربردهای هرچه دراز دگذر او را مرتفع کند بسنده نکردزو
رفته رفته توانست به . ست راه را برای آگاهی خود بگشايدشت توانمدت تر و دوردست تر دا

. ات ديگری را هم بشناسد و درک کندجز آنچه که در ارگان های حواس انعکاس می يابد نک
له و مقايسه کند و آن چه را که اساسی و مشترک بود باز توانست خواص اشياء را با هم مقاب

ازد که نه برای يک بار بلکه چندين بار به کار رود ، همزمان توانست ابزار کاری بسشناسد
کار و ابزار سازی و . يعنی از آن در موارد متعدد و مختلف و برای هدف واحد استفاده شود

دست يابی به عناصر عام و مشترک و بنابر اين فکر و انديشه درباره آن ها دست در دست و 
ن به تدريج توانست به مفاهيم مشخص و مجرد انسا. دپا به پای هم بر شالوده کار به جلو رفتن

استدالل و خالصه به تفکر دست يابد و در باره اشياء و پديده ها به مقايسه و قضاوت و 
  .بپردازد
فعاليت مولد و مناسبات توليدی که در جهان جانوران سابقه نداشت و نوع جديدی از   

يدايش نوع  جديد و عالی تری از فعاليت و شکل تازه ای از مناسبات به شمار می رفت به پ
  . انعکاس جهان عينی منجر شد که نظير آن نيز در جهان جانوران سابقه نداشت

برای جانوران اشياء عبارتند از مجموعه عالمات برای سمت يابی به خاطر زندگی   
ی توليد و تناسل و کوشش برا( برای پاسخگويی به غرايزی نظير حفظ نسل و حفظ نفس 

ولی برای انسان اشياء هر چه بيشتر و ژرف تر به يک سيستم به هم پيوسته  . )دگی ادامه زن
صدد تغيير هدفمند و آگاهانه انسان با پی بردن به ماهيت ها درو قانونمند بدل می شوند و 

جانوران از محيط زيست پيرامون خود جدا نيستند يکی . شرايط طبيعی و اجتماعی بر می آيد
ين محيط بوده و در مقابل آن قرار نمی گيرند و نقش کوچکشان در تغيير از عوامل متشکله ا

اگر چه جوانه های فعاليت . بيولوژيکيشان و جذب و دفعشان استمحيط به علت وجود 
نفسانی در جانوران تکامل يافته هست ولی چون با کار و ابزار سازی همراه نيست نمی تواند 

انسان بر خالف حيوانات خود را از . به دنبال آورد مرحله کيفی و جهشی گذار به شعور را
، در برابر آن قرار  های ديگر به تدريج تشخيص می دهدمحيط زيست از پيرامون و از انسان

تر به وسيله کار و به کمک ابزاری که می هر چه بيشتر آگاهانه تر و هدفمندمی گيرد و 
  . سازد به تغيير آن کمر می بندد

ه پيوسته متوجه جهان هستی است هم به صورت شناخت جهان سمت فعاليت شعور ک  
  . ت شناخت وجود خود و نفسانيات خودخارج بروز می کند و هم به صور

بشر از نظر مادی خاطر نشان می سازد که سلسله « دکتر تقی ارانی در اثر خود  
عصبی انسان به واسطه خاصيت شعور که يکی از خواص اوست از وجود خود مطلع است 

  بنابر اين . خود را از محيط خود به عنوان يک موجود مستقل و واحد جدا می سازد 
پی بردن به ماهيت ما و به جهان پيرامون به مثابه جهان به هم پيوسته و قانونمند  -1

  اشياء و پديده ها 
 :تشخيص خود از محيط و از ديگران و نيز -2
 وسيله کار تحقق        ه و بهتعيين آگاهانه هدف برای فعاليت خود همه ثمره کار بود -3

همين سه عنصر در ضمن مختصات نوع انعکاس نوينی هستند که در نزد انسان . می يابند
نيازمندی های توليد و  شعور از. شکل انعکاس بوده و شعور نام داردپديد شده و عالی ترين 

و . مد پديد شد می نازندگی اجتماعی و در جريان کار بشر که نظامی آن را سرمايه جاودانی
، شعور نه می تواند پديد شود و نه می تواند  توليد و جامعه بدون کار اجتماعیبدون رابطه با

 .وجود داشته باشد



 

)2( 
تماس گرفن با همنوع نيز نقش مهمی در  در عين حال زبان يعنی امکان صحبت کردن و

مراه و همزمان با کار و پيدايش و تکامل اين عامل ه. تکامل بشر و شعور او ايفا نموده است
تفکر است و ما تنها از نظر ضرورت تعليمی و تشريح مطلب و برای تسهيل فراگيری است 

 .ک کرده و جدا جدا توضيح می دهيمکه آنها را از هم تفکي
انسان در روند طوالنی انسان شدنش . با تفکر و بر شالوده کار پديد شدزبان همراه   

بزار زبان را نيز در حفره دهان ن دست برای بکار بردن آلت و ااختتوانست همراه با آماده س
زبان با طنين رازگشای الفاظ به طور . آزاد کند و به افزار شگفت انگيز سخنگويی بدل سازد

متقابل عامل بسيار مهمی بود که به جدا شدنش از حيوانات و به تکامل شعور و سازمان توليد 
  . نعمات مادی کمک کرد

انسان ها مجبور شدند که  .م های اوليه بشر، کار صورت اجتماعی داشتااز همان گ  
. مشترکا با قوای طبيعت ستيزه کنند و مشترکا وسائل زندگی ابتدايی خود را به چنگ آورند

جريان  بشر در. انفراد يعنی زندگی تارزان وار برای بشر اوليه به معنای نابودی حتمی بود
 همان آغاز احتياج داشت بين خود تماس برقرار کند و نظر وکار و زندگی اجتماعی خود از 

کار و همزمان با آن زبان دو محمل اصلی هستند که مغز . هدفش را با ديگری در ميان گذارد
  :پس. تاريخی به مغز انسان مبدل ساختندميمون های عالی خاصی را در شرايط معين 

کار پديد شدند و تکامل يافتند و با به شالوده  سه عامل کار انديشه و زبان همزمان و  
در اين ميان عامل کار شالوده اين ترکيب  . ر دارای وحدت جدايی ناپذير هستنديکديگ

  .ديالکتيکی را تشکيل می دهد
فکر انسان به هر صورتی که باشد خواه به هنگام سخن گفتن يا نوشتن يا تصويری    

 ها لباس مادی انديشهکلمات .  کلمه همراه استاکه در خيال يا پندار همواره و بدون استثناء ب
به همين . به نسل های بعدی قابل انتقال استشعور تنها به کمک اين قشر مادی . هستند

. معناست که مارکس و انگلس گفته اند که روح از همان آغاز بار ماده را بر دوش دارد
را و نتايج انعکاس آگاهانه انسان تنها به کمک کلمات توانست و می تواند انديشه های خود 

، با همنوعان خود تبادل تجربه و مادی و نظر و هدف خود را ثبت کنداشياء و پديده های 
يک نسل نظر کند و به کار اجتماعی و مشترک برای يک هدف بپردازد و تمام دستاوردهای 

و تئوريک  مجرد  تأثير عظيم در رشد شعور و ايجاد تفکرزبان. را به نسل بعدی منتقل کند
  . دارد

 پيرامون   تئوری مربوط به رابطه انديشه و کلمه تفکر و زبان با آموزش پاولف  
اشياء و پديده های خارجی به . پايه علمی نيرومندی يافته است» سيستم های عالمت دهی«

بالواسطه بر روی ارگان های حس و سلول های مربوط تأثيراتی باقی  می  نحو مستقيم و
نخستين سيستم «  شکل محسوسات و تصورات ما را منعکس می گردد و آن را گذارد که به

بال واسطه و مستقيم همان اشياء  اما عالوه بر اين شکل تأثير. می ناميم» عالمت دهی واقعيت
 با واسطه –و پديده ها نزد انسان و فقط نزد انسان می توانند به طور غير مستقيم و با واسطه 

يک وقت هست که ما شعله های آتش را می بينيم و گرمای آن . جود آورندکلمه نيز تأثير به و
و يک بار هم هست که .  آن را مستقيما در مغز ما منعکس می شودوجود را حس می کنيم و

اين . نماييم همان واقعيت را در مغز خود مجسم می» آتش«مستقيم آن با کلمه  بدون وجود
 يک سيستم مغز انسانی با کمک زبان دارای. مت جديد و يک وسيله تازه ای استيک عال

  .ن يک برتری کيفی سيستم انسان استاي .دوم عالمت دهی شده است
کلمه عالمت دومی می شود برای عالمت اولين که تأثيرمستقيم خود اشياء و پديده ها   

  .بود
يه تأثيرات جهان خارجی و درونی و تجربه زبان به تدريج و در پيوند با تمام زندگی بشر کل

زبان تأثيرات . خود فرا را بر روی نيم کره های مغزی ثبت و حفظ می کند گذشته نسل ها و



 

 از صورت لحظه ای و فوری به صورت استوار و دراز مدت در می. را پايدار می کند
  .آورد

 وابسته ) ويژه انسان فقط) ( مخصوص هم حيوانات و هم انسان( اولين سيستم عالمت دهی 
  .است به مفاهيم مجرد زبان

داند برای  تئوری علمی سيستم دوم عالمت دهی که زبان را همچو پايه و استر مادی تفکر می
شت ويژه شعور انسانی که به طور کيفی با عناصر فعاليت آگاهانه و جوانه های درک سر
 در واقع وجوه مشخصه و تمايز .لی متفاوت است اهميت فراوان داردحيوانات عا روانی در

  : کيفی شعور انسان عبارت است از آن که 
  . انديشه مجهز به زبان است که با کمک آن می تواند انديشه خود را بيان کند -1
 .انديشه انسانی مجرد است که به شکل مفاهيم عام در زبان تظاهر می کند -2
فعاليت خويش تعلق و زبان وسيله ای است که با ياری آن می توان درباره خود و  -3

انسان تنها موجودی است که می تواند حرکت شعور خويش و محسوسات و . تعمق کرد
 . انديشه را موضوع انديشه قرار دهد.  های خود را ارزيابی و تحليل کندانديشه ها و تئوری

 .شعور انسانی خصلت اجتماعی و فعال دارد -4
 

واقعيت هايی انسان . ه زبان بيان می گرددوسيلواقعيت که در مغز انسان منعکس می شود به 
به نوبه خود . کند را که در مغز انعکاس می يابد به وسيله واژه و جمالت عالمت گذاری می

زبان نيز در تنظيم انديشه معرفت جوی انسان نقش نسبی فعال دارد زيرا نه تنها وسيله 
ت های که وسيله تعميم و ساخ، بلادله و ثبت و حفظ شناسايی ها استگردآوری و انتقال و مب

زبان شناسی و ولی البته بر خالف ادعای برخی از مکاتب ايده آليستی متکی بر . منطقی است
، زبان قدرت جهان بينی سازی ندارد و نيز البته قدرت آفريدن خود مطلق کردن نقش زبان

ت نيست استادانه مولوی اين انديشه را که زبان و کلمه قادر به خلق واقعي. واقعيت را ندارد
  :چنين بيان می کند

  شب نگردد روشن از ذکر چراغ    باغ ه نام فروردين نيارد گل ب
   مستی کی کند،تا ننوشد باده   تا قيامت صوفی ار می می کند 

  
  .با حلوا حلوا گفتن دهن شيرين نمی شود: ه که می گويدو مانند مثل عام

عی انسان صورت می گيرد با سير تکامل پيدايش زبان و تکامل آن که بر پايه کار اجتما
در جريان کار مولد است که بشر به ناگزير اشياء و پديده . شعور انسانی پيوند ناگسستنی دارد

) يا کنکرت ( ها و عوامل مشترک و حرکات وتغييرات را نام گذاری کرده و مفاهيم مشخص 
ر خود را غنی تر ساخته و تکامل را پديد آورده و بدين سان شعو) يا آبستره ( و مفاهيم مجرد 

  .ی گوييم زبان تجسم مادی شعور استاز اينجاست که م. يده استبخش
زبان از کلمات ترکيب يافته که هر يک دارای شکل خارجی و صوتی و يک محتوی 

. تنها اصوات بدون معنا نمی تواند کلمه و زبان باشد. انتيک است که معنايی را می رساندسم
اصوات کلمه ثبت و ضبط       عينی را در معنای کلمه می يابيم و اين معنا درانعکاس واقعيت

به همين علت هم شکل صوتی صاحب محتوی واقعی می شود و برای همه       . می شود
   .انسان های همزبان و يا آشنا به زبان کلمه مربوط معنايی عمومی و همه فهم پيدا می کند

)3(  
  : شعورسه نکته ديگر درباره مقوله

يک نکته اينکه بايد شعور انفرادی يعنی آگاهی و خود آگاهی يک فرد را از شعور  -
و خود آگاهی يک گروه انسانی يک طبقه يا سراپای يک جامعه تميز  اجتماعی يعنی آگاهی

، اخالق و غيره از ، علم، هنر، فلسفه، عقايد قضايیمقوالتی مانند ايدئولوژی سياسی. دهيم
اعی هستند که نمی توان آن ها را با شعور انفرادی يکی دانست زيرا که اشکال شعور اجتم



 

 و دارای قوانين و جريان تکامل مستقل خود هستند و علم فلسفه مارکسيستی اين مقوالت
طول تاريخ را که انعکاس هستی اجتماعی بوده و در ) آگاهی اجتماعی(شعور اجتماعی 

 طول زندگی هر شخص پيدا شده و شکل می گيرد شعور انفرادی در. جامعه به وجود می آيند
  .  در زندگی و فعاليت و تربيت اوستشرايط ويژه فردی و انعکاس هستی خود او و

نکته ديگر اين که اگر چه شعور و تفکر بشری محصول تحول طوالنی ماده است  -
سيسم بر علم مارک. ولی به نوبه خود  فعاالنه در تکامل آنچه خالق او بوده  تأثير می کند

يت شعور را به خالف دعوی تحريف کنندگان علمی يک جانبه و قشری نيست و نقش و اهم
ماترياليسم ديالکتيک نه تنها با ايده آليسم مغاير است بلکه با هر گونه . هيچوجه کم نمی کند

قش آنها را نفی می کند ماترياليسم سطحی و مبتذل که وجودروح و شعور انسان و اراده و ن
ارزش و اهميت و نقش شعور را تنها فلسفه علمی ماترياليسم ديالکتيک ثابت .  استمخالف

در حالی که برخی از . می کند که شعور به نوبه خود نقش مهمی درتکامل ماده و هستی دارد
مثال در مکاتب ايده  . نفی اهميت و نقش شعور می کشانندمکاتب ايده آليستی عمال کار را به

عقل بی اعتبار است و حتی عايق شناخت و مانع : ی ايران ادا می شد که آليستی قرون وسطاي
در تاريخ . »عقل نابيناست«: در همين زمينه خرقانی می گفت. حصول کشف شهود است

نتيجه گيری های فلسفی غلط از . ظريات فرويد تکيه فراوانی می شودمعاصر ايده آليسم به ن
ماترياليسم . کی وجه مشخصه اين مکتب استزشبرخی بررسی های روان شناسی و روان پ

تکی بر روانکاوی ديالکتيک با تکيه بر پژوهش های علوم طبيعی بی پايگی تئوری فلسفی م
اين .  فرويد بستگی دارد ثابت کرده استرا که با نام روانکار معروف اتريشی) ياپسيکا ناليز(

 ر شالوده غرايز قرار دارد و معتقدب» اميال وازده«و » ناخودآگاه«تئوری با تکيه بر مفاهيم 
ی و است که اين مقوالت جدا از دنيای خارج نه فقط زندگی فردی بلکه زندگی اجتماع

شعور گويا محصول نيروهای اسرار آميز و ناشناخته در . فرهنگی را نيز تعيين می کنند
اين . ست خورده اضميری ناخودآگاه و عبارت از کالفی سر درگم از انواع عقده های فرو

نظريه می کوشد پديده ها را به کمک غريزه جنسی و واخوردگی يا اعتالی اين غريزه 
 .توضيح دهد

ماترياليسم ديالکتيک اهميت فراوان برای نقش فعال شعور قائل است و برای غرائز تنها نقش 
عکس مکاتب مختلف فلسفه علمی معاصر بر.  و فرعی در زندگی انسان می شناسددرجه دوم

خود چراغ  ه آليستی معتقد است که تفکر اگر جهان واقعيت را به درستی منعکس کندايد
 طبيعت و اجتماع را تابناکی است که فعاليت خالق نوآورد بديع و تغييردهنده هستی اعم از

تفکر بشری منجمله می تواند نتايج حاصله را از فعاليت های آينده را پيش . رهبری می کند
 .مل را برای رسيدن به هدف ويژه ای معين نمايدبينی کند وچگونگی ع

  . دفمند و تحول بخش و آفريننده استتفکر ه  
از طريق اجرای روش های از پيش  نکته سوم اين که شعور و تفکر هم می تواند -

 که می توان مدل در اين معنا( های کلی و عمومی جريان يابد و تعيين شده و اجرای فرمول
) تگاه های بغرنج کامپيوتری و محاسباتی اعمال منطقی انجام داردسازی نمود و با کمک دس

و هم می تواند به شکل تدوين فرضيه ها انديشه ها و تئوری های جديد و نتيجه گيری های 
 .بديع و تازه از تجربه و پراتيک بروز کند که آن را تفکر خالق می ناميم

هم اکنون . رونی مطرح می شود و مغزهای الکتدر اين رابطه مسئله ماشين های متفکر
ماشين هايی وجود دارند که از زبانی به زبان ديگرترجمه می کنند، شطرنج بازی می کنند، 
ترن ها و هواپيماها و موشک ها را راهنمايی می کنند، می توانند از بين احتماالت گوناگون 

نند، اعمال منطقی مناسب ترين را انتخاب کنند، در حافظه خود اعمال مختلف را ثبت  می ک
  . دهند ويژه مغز انسانی را انجام می

  آيا می توان ماشين های انديشمندی ساخت که بتواند کامال جای مغز انسانی را بگيرد؟



 

شعور بشری . از تفاوت کيفی که قبال ياد کرديم معلوم می شود که پاسخ اين پرسش منفی است
 .را که محصول زندگی در اجتماع استتنها منحصر به برخی فعاليت های خودکار نيست زي

ممکن است که بتوان حد و از نظر امکانات فنی البته غير .همان چيزی که ماشين ها فاقد آنند
ممکن . قائل شد) ارديناتورها(امپيوترها انواع ک مرزی برای تکميل ماشين های سيبرنتيک و

ی غامضی را هم به منطقاست روزی چنان ماشين های بغرنجی ساخته شود که بتواند وظايف 
کمکی يک خدمتکار باقی خواهد ولی برای انسان ماشين همواره يک عنصر . سرانجام برساند

بدون . ، ساخته انسان است و انديشمند باشد خود ساخته نيستماشين هر قدر هم کامل. ماند
 آن می انسان و مغز انسان و انديشه انسانی که برای ماشين برنامه می ريزد و اطالعات به

ی جز يک مشت آهن پاره کند هر ماشين انديشمندی چيز دهد و خالقانه مدل سازی می
است که ثمره مناسبات مغز انسانی از آن جهت برتر از هر ماشين بغرنجی . نخواهد بود

  . اجتماعی است
هيچ مغزی الکترونی نمی تواند صاحب آن جهان روحی و معنوی اخالقی، صاحب آن 

ق، صاحب آن بلند پروازی و آينده سازی، آن اميدها و آرزوها و اراده ها خصلت فعال و خال
شد که انسان اجتماعی و احساسات باالخره صاحب آن جهان بغرنج هنری و زيبا پرستی با

  . صاحب آنهاست
 مسائل ماشين ها و دستگاه های سيبرنتيک يک وسيله مهم و ارزشمند برای انسان در حل

، برای کم ای برای تسهيل فعاليت فکری انسان، ابزار و وسيله دمختلف بوده و خواهد بو
کردن از بارهايی که بتوان آن ها را از دوش مغز برداشت تا مغز انسان اجتماعی بتواند هر 

  .∇چه بيشتر به فعاليت خالقانه خردمندانه بپردازد
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